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สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

การวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนของผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี (1) เพื่อศึกษาสภาพ 
การพึ่งพาตนเองและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการพึ่งพาตนเองของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน
ในเขตอ าเภอเมือง  (2) เพื่อวิเคราะห์หาองคป์ระกอบผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน และกลยุทธ์
การตลาดเชิงพนัธมิตร องคป์ระกอบใดส่งผลต่อการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนืมากนอ้ยกว่ากนั และ (3) 
เพื่อคน้หาแบบจ าลองกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนของผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑชุ์มชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed-methods research methodology) 
ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน ท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 140 แห่ง จ านวนสมาชิก 1,820 คน  ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของการวิจยัเชิงปริมาณ จ านวน 500 คน ตามวิธีการของ Westland (2010; pp. 149-173) ดว้ย
วิธีการค านวณจากสัดส่วนระหว่างจ านวนตวัแปรมาตรวดั (manifest variable) กบัจ านวนตวัแปรแฝง 
(observed) หรือ (latent variable) และก าหนดจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจ านวน 21 คน ตามวิธีการของ 
Yin (2003)  

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน จ านวนทั้งส้ิน 500 ชุด ไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 500 ชุด สมบูรณ์ทั้งหมด คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 100 
ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพนั้นผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หส้มัภาษณ์ และเกบ็ขอ้มูลจาก
การสังเกต การจดัเวทีเสวนากลุ่มยอ่ย  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณผูว้ิจยัใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์
ขอ้มูลขั้นตน้ท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาท าการแจกแจงความถ่ีของขอ้มูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน (Inferential statistic) วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
analysis) และวิเคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ตวัแบบสมการโครงสร้าง (Structure Equation Model: 
SEM) ดว้ยโปรแกรม Amos version 21 ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จาก
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เน้ือหา (Content analysis) ท่ีไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์
จากกลุ่มตวัอยา่ง และขอ้มูลจากการจดัเสวนากลุ่มยอ่ยอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการส ารวจและสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน ผูว้ิจยัจึงน าเสนอ
สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวิจยัโดยมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 
 
 

สรุปผลการวจิยั    
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากงานวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สภาพการพึ่งพา

ตนเองและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการพึ่งพาตนเองของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขต
อ าเภอเมือง พบว่า สภาพการพึ่งพาตนเองของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่สามารถด าเนินการดว้ยตนเองอยา่งอิสระมัน่คงทางดา้นความคิด ดา้นการท า
กิจกรรม ทั้งระดบัปัจเจกชนและระดบัชุมชน ผา่นระบบความสัมพนัธ์ของทุก ๆ คนในชุมชนแบบ
พึ่งพาอาศยักนั โดยมีทกัษะการมองปัญหาต่าง ๆ และการตดัสินใจดว้ยตนเอง ส าหรับการตดัสินใจ
ด าเนินการดา้นต่าง ๆ เป็นการตดัสินใจโดยนึกถึงชุมชนของตนเป็นหลกั เพื่อประโยชน์ของชุมชน
ทั้งในดา้นการแกปั้ญหา และในดา้นการพฒันาความเขม้แข็งของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน  
ในการพึ่ งพาตนเองไม่ไดมุ่้งเพื่อแก่งแย่งแข่งขนักนั แต่เป็นการด าเนินงานทางธุรกิจท่ีช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน สร้างพันธมิตรท่ีดีต่อกัน  จะเห็นได้ว่าความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของ
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนมีลกัษณะดงัน้ี 

ด้านจิตใจ ลกัษณะของผูป้ระกอบการชุมชน มีจิตใจท่ีเป็นธรรม น าหลกัธรรมะเขา้มาใช้
ในการด าเนินงาน มีความขยนัหมัน่เพียร มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความจริงใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนั  
ไม่โลภมาก ไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย ไม่เห็นแก่ตวั เห็นแก่ประโยชน์ตนและประโยชน์ชุมชน มีการก าหนด 
แบบแผนการผลิตและท าให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจดว้ยความตระหนกัและมีส านึกต่อสังคม
ส่วนรวม   

ด้านแบบแผนการผลิต ผูป้ระกอบการไดก้ าหนดแบบแผนการผลิตโดยมีการวางระบบท่ี
ชดัเจน มีการแบ่งหนา้ท่ี มีผูรั้บผดิชอบในแต่ละดา้น มีการใชว้ตัถุดิบภายในชุมชน ผลผลิตมีคุณภาพ 
สะอาด ปลอดภยั มีมาตรฐาน มีการควบคุมตน้ทุนการผลิต โดยผลิตใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ และส่งสินคา้ใหลู้กคา้ไดท้นัตรงตามก าหนดเวลาท่ีตกลงกนัไว ้
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ด้านความสมดุลของธรรมชาติแวดล้อม ในการผลิตสินคา้ ผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนมีการผลิตท่ีค านึงถึงความสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน เน้นผลผลิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ไม่ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑ์เน้นรักษธ์รรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
อาหารปลอดภัย เกษตรปลอดภัย ผลผลิตได้รับมาตรฐาน ผู ้บ ริโภคมั่นใจในผลผลิตของ
ผูป้ระกอบการชุมชน 

ด้านเศรษฐกิจ ผูป้ระกอบการชุมชนอาศยัทุนท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัดว้ยความระมดัระวงั และ
เนน้การจดัการดว้ยการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อผลิตผลิตภณัฑต่์าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยเนน้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความโดดเด่นเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ ใช้วตัถุดิบภายในชุมชน เน้นคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ ผลิตภณัฑส์ามารถน าไปแสดงในเวทีต่าง ๆ ได ้และเนน้การผลิตแบบท าตามค าสั่งซ้ือของ
ลูกค้า และมีการส ารวจความต้องการของตลาดก่อนจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด  เน้น
การตลาดน าการผลิต เนน้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์เนน้การตลาดท่ีเก้ือกลูชุมชน 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนมีระบบชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั มีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่มประสานสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติแวดล้อม มีส่วนร่วมช่วยเหลือกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึน โดยน า
วฒันธรรมประเพณี ความเช่ือ และวิถีชีวิตเขา้มาผสมผสานกบัผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ออกมาน าเสนอ
ใหแ้ก่กลุ่มผูบ้ริโภคตามความตอ้งการ  

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการพึ่งพาตนเองของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย  

1. ปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนในอดีตมีขีดความสามารถ
ในการพึ่งตนเองสูงเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีป่าไม ้มีแหล่งน ้ า มีปัจจยัในการผลิต
เล้ียงตนเองได้อย่างมั่นคง ในปัจจุบันอาจมีวัตถุดิบบางชนิดในท้องถ่ินท่ีเร่ิมหายาก จึงได้มี 
การอนุรักษ์และช่วยกันเสริมสร้างข้ึนมาและสร้างกลุ่มจัดท าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อ
รักษาอตัลกัษณ์ชุมชนใหด้ ารงอยูต่ลอดไป 

2. ปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนมีระบบ
สงัคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมท่ีเก้ือกลูในการด ารงอยูร่่วมกนั ระบบความสมัพนัธ์แบบ
เครือญาติ มีความร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือเอ้ืออาทร และสมาชิกทุกคนมีจิตส านึก มีอุดมการณ์ร่วม
ของชุมชน มีความผกูพนัในการสรรสร้างความเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็และมัน่คง การจดัการทุนทาง
เศรษฐกิจเป็นไปในรูปแบบการระดมทุนภายในชุมชน เพื่อให้ฐานเศรษฐกิจชุมชนมีความเขม้แข็ง 
และสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพเพื่อน าทุนมาหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
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3. ปัจจัยภูมิปัญญาและองค์ความรู้  ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน ไดป้ระยุกตใ์ชภู้มิ
ปัญญาและองค์ความรู้ท่ีได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาเป็นพื้นฐานในการด าเนินงานและการ
จดัการธุรกิจชุมชน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาวิกฤตการณ์ของกลุ่ม ตลอดจนมีการคิด วางแผน ก าหนด
เป้าหมายของตนเอง ใชอ้งคค์วามรู้เพื่อการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้
สร้างนวตักรรมในการผลิตผลิตภณัฑ ์รวมถึงมีองคค์วามรู้ในการปรับตวัใหส้ามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่ง
ปลอดภยัและมัน่คงในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน
จ าเป็นตอ้งมีการเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอเพื่อให้เกิดภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ในการจดัการ
ความสัมพนัธ์ภายในชุมชนและจดัการความร่วมมือกบัภายนอกชุมชนของตนเพื่อสร้างพนัธมิตรท่ี
ย ัง่ยนือีกดว้ย 

4. ปัจจัยระบบการจัดการ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนได้น าปรัชญา คุณค่าและ
วฒันธรรมชุมชนเขา้มาใช ้มีโครงสร้างองคก์รและน าหลกัการจดัการมาใชใ้นการประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่าย หากเปรียบชุมชนเสมือนเป็นองค์กรท่ีมีชีวิตประกอบด้วยระบบคุณค่าท่ีมี
สมาชิกยึดถือบรรทดัฐานและใช้ปฏิบติัร่วมกนั และถา้พิจารณาถึงแนวคิดเร่ืองผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
(Stakeholders) ชุมชนเปรียบเสมือนเป็นท่ีรวมของวิถีชีวิตและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้ฏิบติั (Action) ท่ี
หลากหลายทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและสถาบนั  การมีระบบการจดัการจึงเป็นองคป์ระกอบส าคญั
ท่ีจะช่วยใหชุ้มชนสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน การจดัการจึงเป็นกระบวนการหลกัท่ีส าคญัในการ
สร้างธุรกิจชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพและด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมัน่คง  

5. ปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอก ถึงแมว้่าการประกอบธุรกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ
สามารถพึ่งพาตนเองไดเ้ป็นส่วนมาก แต่ก็มีหลายชุมชนท่ีขาดศกัยภาพหรือถูกกระท าให้สูญเสีย
ศกัยภาพ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซ่ึงอาจช่วยเหลือในรูปทุนทางเศรษฐกิจ หรือเทคนิควิชาการ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อใหชุ้มชนมี
ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองในระดบัสูงต่อไป ปัจจยัสนบัสนุนจากภายนอกถือวา่มีความส าคญั
เพราะจะเป็นเคร่ืองมือใหผู้ป้ระกอบการชุมชนมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีนวตักรรม ส่ือ เทคโนโลยใีหม่ 
ๆ เขา้มาช่วยหนุนเสริมธุรกิจชุมชนให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพ และมาตรฐานมากยิง่ข้ึน 

6. เงื่อนไขปัจจัยที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเอง ปัจจุบนัสถานการณ์โลกขบัเคล่ือนไปใน
กระแสโลกาภิวตัน์ สังคมยุคทุนนิยม การเปิดเสรีทางการคา้ และการส่ือสารโทรคมนาคมเป็น
กระแสท่ีท าให้ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนตอ้งปรับตวัเพื่อความอยู่รอด ตอ้งแสวงหาแนวทาง
และกระบวนทศัน์ใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนให้ยืนหยดัอยู่ไดท่้ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรง
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มากข้ึน ทั้งน้ีชุมชนจะอยู่รอดและมีแบบแผนท่ีสามารถพึ่ งตนเองได้นั้นตอ้งพิจารณาถึงเง่ือนไข
ปัจจยัส าคญัดงัน้ี  

6.1 การปรับวิธีคิดของสมาชิกในกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ชุมชน และปรับวิถีชีวิต
ใหม่ใหเ้ห็นความส าคญัของภูมิปัญญาดั้งเดิม ปรับวิธีคิดใหท้นัสมยั แต่น าเสนอโดยใชฐ้านภูมิปัญญา
และวฒันธรรมชุมชนดั้งเดิมเป็นตวัตั้ง โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินธุรกิจอยูใ่นทาง
สายกลาง ใชส้ติ คิดให้กวา้ง รอบคอบรอบดา้น แต่ท าดว้ยความระมดัระวงั เร่ิมจากการใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยูใ่นชุมชนเป็นวตัถุดิบ ออกแบบโดยประยกุตใ์ชฐ้านภูมิปัญญา วฒันธรรม และวิถีชีวิตเพื่อให้
เกิดความโดดเด่น ท าแบบเรียบง่าย มีความเพียร อยู่อย่างเก้ือกูลธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รู้เท่าทนั
ตนเอง กา้วเดินอยา่งมัน่คง ด าเนินกิจการธุรกิจชุมชนดว้ยความตั้งใจ  

6.2 ปรับความคิด โดยปรับจิตส านึกการเป็นผูใ้ห้ ผูส้นับสนุนช่วยเหลือซ่ึงเป็น
เง่ือนไขท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัปณิธาน ความมุ่งมัน่ และวิสัยทศัน์ของผูน้ า การท างานเป็นทีม จ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไวใ้จและเช่ือใจกนั ยอมรับการตดัสินใจของผูน้ า การประชุมปรึกษาหารือกนั การมี
การวางแผนร่วมกนั และการกา้วไปพร้อมกนัดว้ยความมุ่งมัน่เพื่อให้การด าเนินธุรกิจชุมชนส าเร็จ
ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จ าเป็นตอ้งมีการจดัระเบียบสังคมใหม่ เป็นการจดัระบบความสัมพนัธ์ของสมาชิกกลุ่ม
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนดว้ยตนเอง เป็นการจดัระบบความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างชุมชน
กบัสงัคมภายนอกใหต้ั้งอยูบ่นฐานส านึกใหม่ร่วมกนั ใหอ้ยูก่นัอยา่งเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทร เสียสละ
แบ่งปัน และร่วมกนัสร้างกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีส านึกร่วมต่อสังคมส่วนรวม ด าเนินธุรกิจชุมชนท่ี
เก้ือกูลต่อสังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกระจายขยายเครือข่ายธุรกิจชุมชนให้กวา้งไกล
ออกไปอยา่งต่อเน่ือง 

  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ข้อมูลทัว่ไป 
พบว่า ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน มีจ านวนทั้งส้ิน 500 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ 
ประกอบการมาแลว้ 8 ปี ข้ึนไป และส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาคงท่ี    
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ผลการวิเคราะห์ตัวแปรกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 
การพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื สรุปได ้ดงัน้ี    

1. กลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร  
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.21 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .493) ส าหรับผลการพิจารณา
เป็นรายขอ้ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นดา้นการร่วมกบัสถาบนัการเงินในรูปของบตัร
เครดิตท่ีมีระบบสะสมแตม้เพื่อแลกสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.40) ดา้นการร่วมมือและเป็น
คู่คา้กบัคู่แข่งขนั อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.33)   ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ อยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.23) ด้านความร่วมมือร่วมใจกับผูจ้ ัดจ าหน่ายวตัถุดิบ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.20) และดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.91) ตามล าดบั ทั้งน้ีตวัแปรกลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีค่า Cronbach’s Alpha ท่ี .859   

2. ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ชุมชน 
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.39 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .534) ส าหรับผลการพิจารณา
เป็นรายขอ้ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นดา้นการปรับตวัตามสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.66) ดา้นการสร้าง
วฒันธรรมในองคก์รและด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.58) 
ด้านการน านวตักรรมเขา้มาใช้ผลิตผลิตภณัฑ์ชุมชน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.44) ด้านการ
สร้างอตัลกัษณ์ในผลิตภณัฑเ์พื่อเกิดความโดดเด่นไม่เหมือนใคร อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.36) 
และดา้นการสร้างกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เป็นเกณฑ์ปฏิบติัและควบคุมการด าเนินงาน อยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.91) ตามล าดบั ทั้งน้ีตวัแปรผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนมีค่า Cronbach’s Alpha 
ท่ี .897   

3. การพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื 
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.94 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .522) ส าหรับผลการพิจารณาเป็น
รายขอ้ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นมีการพึ่งพาตนเองทางดา้นทรัพยากร ธรรมชาติ อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.18) ดา้นการพึ่งพาตนเองทางดา้นเทคโนโลยี อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
4.12) ดา้นการพึ่งพาตนเองทางดา้นจิตใจ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = -3.92) ดา้นการพึ่งพาตนเอง
ทางดา้นเศรษฐกิจ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.75) และดา้นการพึ่งพาตนเองทางดา้นสังคมและ
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วฒันธรรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.73) ตามล าดับ ทั้ งน้ีตวัแปรการพึ่ งพาตนเองมีค่า Cronbach’s 
Alpha ท่ี .864   

 
ผลการวิเคราะห์หาองค์ประกอบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลยุทธ์ตลาดเชิง

พนัธมิตร องค์ประกอบใดส่งผลต่อการพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนืมากน้อยกว่ากนั 
ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัและการวิเคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีอิทธิพลทางตรงต่อผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑชุ์มชนมากท่ีสุดท่ีระดบั .65 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 รองลงมากลยทุธ์การตลาดเชิง
พนัธมิตรมีอิทธิพลทางตรงต่อการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนท่ีระดบั .42 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี  
.05 และผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนืท่ีระดบั .24 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ตามล าดบั 

สรุปไดว้่าองคป์ระกอบกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรส่งผลต่อการพึ่งพาตนเองอย่าง
ย ัง่ยืนท่ีระดบั .42 มากกว่าองคป์ระกอบผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนส่งผลต่อการพึ่งพาตนเอง
อยา่งย ัง่ยนืท่ีระดบั .24   

 
แบบจ าลองกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของ

ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัและ  

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของ  Sustainable Model พบว่า ค่าสถิติความสอดคลอ้งกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับไดทุ้กค่า ดงัน้ี ค่าไคสแควร์ (χ2) เท่ากบั 23.579 อตัราส่วน
ของไคสแควร์ กับ degree of freedom (χ2/df) เท่ากับ 1.474 ค่าสถิติทดสอบ p-value เท่ากับ .099 
ค่าสถิติวดัระดบัความกลมกลืน goodness of fit index (GFI) เท่ากบั .992 ค่าสถิติวดัระดบัความกลมกลืน
เปรียบเทียบ comparative fit index (CFI) เท่ากบั .998 ค่าสถิติวดัความคลาดเคล่ือนของตวัแบบในรูป
ของรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน root mean square residual 
(RMR) เท่ากับ .010 ค่าความคลาดเคล่ือนของตัวแบบในรูปของรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของ 
ความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ root mean square error of approximation (RMSEA) เท่ากับ .031 
และดชันีวดัความสอดคลอ้งเชิงสัมพทัธ์ normal fit index  (NFI) เท่ากบั .994 ตามล าดบั งานวิจยัน้ีจึง
ไดท้ฤษฎีฐานรากข้ึนมาใหม่ น าเสนอดงัภาพท่ี 16 
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ภาพที ่16   สรุปรูปแบบทฤษฎีฐานราก 

 
จากภาพท่ี 16  สรุปรูปแบบทฤษฎีฐานรากท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีไดว้่า ความสัมพนัธ์ของความ

ยัง่ยนื (Sustainable Model) ไดแ้ก่ (1) กลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร (Affiliate Marketing Strategies: 
AMS) ประกอบดว้ย การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ การร่วมมือร่วมใจกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายวตัถุดิบ 
การร่วมมือและเป็นคู่คา้กบัคู่แข่งขนั การร่วมกบัสถาบนัการเงินในรูปของบตัรเครดิตท่ีมีระบบ
สะสมแต้มเพื่อแลกสินคา้ และการสร้างความสัมพนัธ์กับหน่วยงานภาครัฐ (2) ผูป้ระกอบการ
ผลิตภณัฑชุ์มชน (Community Product Entreperneur: CPE) ประกอบดว้ย การน านวตักรรมเขา้มาใช้
ในผลิตภณัฑ์ การปรับตวัตามสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม และการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบนั การสร้างวฒันธรรมในองคก์รและด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และการสร้างอตัลกัษณ์
ในผลิตภณัฑเ์พื่อเกิดความโดดเด่นไม่เหมือนใคร และ (3) การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable 
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Self-Reliance: SSR) ประกอบด้วย การพึ่ งตนเองทางด้านเทคโนโลยี การพึ่ งพาตนเองทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพึ่งพาตนเองทางดา้นจิตใจ 

จะเห็นไดว้า่กลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีอิทธิพลทางตรงต่อผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์
ชุมชนมากท่ีสุดท่ีระดบั .65 รองลงมากลยทุธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีอิทธิพลทางตรงต่อการพึ่งพา
ตนเองอย่างย ัง่ยืนท่ีระดบั .42 และผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชนมีอิทธิพลทางตรงต่อการพึ่งพา
ตนเองอยา่งย ัง่ยนืท่ีระดบั .24 ตามล าดบั 

 
 

อภปิรายผล 
 
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน มีจ านวนทั้งส้ิน 500 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย โดยมีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี มากท่ีสุด รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปี และ 51 – 60 ปี ตามล าดบั 
มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาตรีตามล าดบั 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัระยะเวลาในการประกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ 
ประกอบการมาแลว้ 8 ปี ข้ึนไป รองลงมาประกอบการ 6 – 8 ปี และประกอบการ 3 – 5 ปี ตามล าดบั 
โดยผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาส่วนใหญ่คงท่ี รองลงมามีก าไร ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
โพยมพร รักษาชล และคณะ (2561, หนา้ 170) พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีการด าเนินงาน
มาเป็นเวลา 5-10 ปี รองลงมามีการด าเนินงานนอ้ยกวา่ 5 ปี  

ระดบัความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
4.21 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .493) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดเห็นดา้นการร่วมกบัสถาบนัการเงินในรูปของบตัรเครดิตท่ีมีระบบสะสมแตม้เพื่อแลกสินคา้ 
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.40) ดา้นการร่วมมือและเป็นคู่คา้กบัคู่แข่งขนั อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
= 4.33)   ด้านการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกคา้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.23) ด้านความ
ร่วมมือร่วมใจกับผูจ้ ัดจ าหน่ายวัตถุดิบ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.20) และด้านการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.91) ตามล าดบั ทั้งน้ีตวัแปรกลยทุธ์
การตลาดเชิงพนัธมิตรมีค่า Cronbach’s Alpha ท่ี .859   

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นิศาชล รัตนมณี และคณะ, (2561, หน้า 180) กล่าวว่า ความ
ร่วมมือด้านการตลาด เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล สนับสนุนขอ้มูลทางการตลาด และสนับสนุน
ฐานขอ้มูลลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือดา้นการตลาด โดยทัว่ไป ความร่วมมืออาจจะ
เร่ิมตน้มาจากการเป็นพ่อคา้กบัลูกคา้ หรือพ่อคา้กบัผูจ้  าหน่ายสินคา้หรือวตัถุดิบใหก้บัธุรกิจ ในกรณี
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ความสัมพนัธ์กบัผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบในลกัษณะของการตลาดเชิงพนัธมิตรน้ี จะช่วยให้ธุรกิจสามารถ
ซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบในราคาท่ีลดลง การร่วมมือในดา้นการตลาดเชิงพนัธมิตรจึงถือว่าเป็นอีกหน่ึง
ความร่วมมือท่ีน าไปสู่ความส าเร็จไดโ้ดยง่าย   

ระดบัความคิดเห็นต่อผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
= 4.39 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .534) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ปรากฏว่า กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดเห็นดา้นการปรับตวัตามสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบัน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.66) ด้านการสร้างวฒันธรรมในองค์กรและด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.58) ดา้นการน านวตักรรมเขา้มาใชผ้ลิต
ผลิตภณัฑ์ชุมชน อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.44) ดา้นการสร้างอตัลกัษณ์ในผลิตภณัฑ์เพื่อเกิด
ความโดดเด่นไม่เหมือนใคร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.36) และด้านการสร้างกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั เป็นเกณฑป์ฏิบติัและควบคุมการด าเนินงาน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.91) ตามล าดบั 
ทั้งน้ีตวัแปรผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนมีค่า Cronbach’s Alpha ท่ี .897   

สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Aunpong (2007) และ Noknoi, Boripunt & Lungtae (2012)   
กล่าวว่า ผูป้ระกอบการตอ้งมีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  
โดยการด าเนินการในยุคปัจจุบนั ควรมีการปรับปรุงเทคนิคการผลิต การปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้
สามารถเพิ่มผลผลิต (Kansawai, Plujauen & Jamraman, 2012)    

ระดบัความคิดเห็นต่อการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.94 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = .522) ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดเห็นดา้นมีการพึ่งพาตนเองทางดา้นทรัพยากร ธรรมชาติ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.18) 
ดา้นการพึ่งพาตนเองทางดา้นเทคโนโลยี อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.12) ดา้นการพึ่งพาตนเอง
ทางดา้นจิตใจ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = -3.92) ดา้นการพึ่งพาตนเองทางดา้นเศรษฐกิจ อยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.75) และดา้นการพึ่งพาตนเองทางดา้นสังคมและวฒันธรรม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
= 3.73) ตามล าดบั ทั้งน้ีตวัแปรการพึ่งพาตนเองมีค่า Cronbach’s Alpha ท่ี .864   

สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Poosiri (2007) กล่าวว่า การพึ่ งตนเองได้เป็นหลกัคิดหน่ึง 
ท่ีมีความส าคญั ต่อการด าเนินงาน เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีตอบสนอง ความตอ้งการของตนเอง 
(Self-Fulfillment) ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานหลักของความมั่นใจและความเช่ือมั่นในศักยภาพของตน  
มีความเป็นตวัของตวัเองในทางความคิด ทศันะในการมองปัญหาต่าง ๆ และอาศยัความร่วมมือกบั
บุคคลท่ีอยู่ในพื้นท่ีหรืออยูใ่นสถานการณ์เดียวกนั เป็นการมุ่งน าเสนอแนวคิดท่ีเนน้การพฒันาจาก
ส่ิงท่ีมีอยูใ่นชุมชนเป็นหลกั อยา่งเป็นรูปธรรมภายใตก้ารพึ่งตนเองทางเทคโนโลย ีการพึ่งตนเองทาง
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เศรษฐกิจ การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ การพึ่งตนเองทางจิตใจ และการพึ่งตนเองทางสงัคม 
Sanyawiwat (2001)    

 
อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
การศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืน

ของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยัสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงพนัธมิตรมีผลกระทบ
ทางบวกต่อผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชน สนบัสนุนแนวคิดของ Kevin Lane Keller and James A. 
Narus ( 2017, หน้า 15) กล่าวว่า ผูป้ระกอบการตอ้งเปล่ียนกลยุทธ์จากท่ีมุ่งเน้นการขายสินคา้และ
บริการไปท่ีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้แทน รวมทั้งสร้างวฒันธรรมและก าหนดโครงสร้างองคก์รและ
การใหส่ิ้งจูงใจในแบบท่ีจะท าใหก้ลยทุธ์ดงักล่าวประสบความส าเร็จ     

สมมติฐานที ่2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรมี
ผลกระทบทางบวกต่อการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเกษม พิพฒัน์เสรี-
ธรรม (2551) ผลการวิจยัพบว่า การท่ีผูป้ระกอบการด าเนินธุรกิจร่วมกนัจะส าเร็จไดน้ั้น ข้ึนอยู่กบั
ปัจจยั 3 ประการ คือ การเช่ือใจกัน ความผูกพนัระหว่างกัน และการร่วมมือกัน ดังนั้ นการเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจจึงมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินงานทางธุรกิจ การท าตลาดร่วมกนัจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินธุรกิจและท าใหธุ้รกิจเกิดศกัยภาพทางการแข่งขนั สามารถผลกัดนั
บริการเขา้สู่ตลาดและยงัตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากนั้นช่วยใหธุ้รกิจสามารถอยูไ่ด ้ใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีการบริหารทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด   

การร่วมมือด้านการตลาดของพนัธมิตรธุรกิจ จึงเป็นการร่วมมือให้เกิดก าไรร่วมกัน 
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีใหก้บัลูกคา้ ตอบสนองความตอ้งของลูกคา้ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน การร่วมมือดา้นการ
ผลิตนั้ นท าให้พนัธมิตรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดคน้วิธีและรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ความคิด 
สร้างสรรคข์องการน าเสนอสินคา้และบริการ การร่วมมือการดา้นจดัหาสินคา้และวตัถุดิบให้ตรง
ตามความ ตอ้งการของลูกคา้และยงัช่วยในการน าไปต่อรองราคากบัลูกคา้ไดง่้ายข้ึน ร่วมมือทางดา้น
ทรัพยากรเชิงกลยทุธ์ให้ การสนบัสนุนเพิ่มทกัษะแต่ละดา้นใหก้บัพนกังาน ดว้ยวิธี ศึกษาดูงานและ
เขา้อบรมเฉพาะประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก การวิจยัคร้ังน้ี ท าใหผู้ท่ี้ตอ้งการด าเนินธุรกิจ มีความเขา้ใจถึง
ขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงการบริหารพนัธมิตรของธุรกิจท าให้ธุรกิจมีก าไรมากข้ึนส่งผลต่อ
ความอยูร่อดของธุรกิจ (เหมวรรณ เหมะนคั, 2557, หนา้ 312)  
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สมมติฐานที ่3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมี
ผลกระทบทางบวกต่อการพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของธวชัชยั พินิจใหม่ 
และคณะ. (2560) ท่ีพบว่า  ผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการพึ่ งตนเอง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การ
พึ่งตนเองทางดา้นเทคโนโลย ีผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินจากการถ่ายทอด
ของบรรพบุรุษควบคู่ไปกบัการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่อย่างสมดุล มาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ และ
ผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้สร้างความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ของตนโดยการขอรับรอง
มาตรฐานการผลิตตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีดีใน  การผลิต (GMP) และมาตรฐานเลขสาระบบ
อาหาร (อย.) 2) การพึ่งตนเองทางดา้นเศรษฐกิจ ผูป้ระกอบการมีการซ้ือขายพืชสมุนไพรภายใน
ชุมชน และผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนไดเ้ปิดโอกาสให้สมาชิกน าผลิตภณัฑข์องตนไปจ าหน่าย
ต่อ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสมาชิก 3) การพึ่ งตนเองด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นชุมชน โดยผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนจะมีการปลูกพืชสมุนไพรไว้
ใชเ้องเป็นหลกั มีการถ่ายทอดความรู้ ให้กบัคนในชุมชน มีการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ 4) การพึ่งตนเอง
ทางดา้นจิตใจ ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑชุ์มชนมีจิตใจท่ีแน่วแน่ท่ีไม่ใชส้ารเคมีในการผลิตสมุนไพร
สมาชิกมีจิตใจท่ีเอ้ือเฟ้ือและเสียสละเพื่อส่วนรวม และ 5) การพึ่ งตนเองทางด้านสังคม โดยการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในชุมชน ดว้ยการสร้างอาชีพใหก้บัสมาชิกและคนในชุมชน   
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่ งพาตนเองอย่างย ัง่ยืนของ

ผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดงัต่อไปน้ี  

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 น าเสนอผลงานวิจยัให้กบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พาณิชยจ์งัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั 

หอการคา้จงัหวดั และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนดา้นกลยทุธ์การตลาดของ
ผูป้ระกอบการชุมชนท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการ
ชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 
  น าเสนอผลงานวิจยัในเวทีสาธารณะ วารสารวิชาการทั้ งระดับชาติและนานาชาติ 

รวมถึงน ามาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง   
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3. ข้อเสนอแนะเชิงพาณชิย์ 
  ผูป้ระกอบการน าผลการวิจยัน้ีไปประยุกตใ์ชใ้นดา้นการส่งเสริมการตลาด การจดั

จ าหน่าย การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพ ไดรั้บการยอมรับ และเป็นท่ี
ตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน 

4. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาในประเดน็ ดงัต่อไปน้ี  
  4.1  เปรียบเทียบความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ชุมชนในเขตภาคเหนือ

ตอนบนในผลิตภณัฑก์ลุ่มเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 
  4.2  แนวคิดเร่ืองการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล 

เพื่อใหเ้กิดการแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ 
 




